
Combate às desigualdades sociais
diante da pandemia 

08:00h Café da Manhã

Sexta-Feira – 26 de Novembro 2021

08:00h  Café da Manhã
09:00h - 10:00h Momento espiritual (Capela ou
Sala de seminário )

10:00h - 11:00h  Campanhas e próximos eventos

11:15h - 12:15h  World Café: Metodologia de
conversa em grupo
Conclusão para trabalhos futuros a cerca da
solidariedade com o Brasil
 (4 mesas com moderação/sobre 4 temas do dia
anterior:  Produção Agrícola & Comércio / Trabalho
pela Paz & Antiracismo / Trabalho Justo & Sindicatos
/ Temas trazidos pelos participantes)

12:15h - 12:30h  Considerações finais
12:30h Almoço e fim do evento 

Sábado - 27 de Novembro 2021

A mesa redonda está sendo organizada num formato
híbrido, ou seja, com contribuições presenciais e digitais
no Mosteiro de Höchst, em Odenwald. Os convidados do
Brasil participarão online. As contribuições
transmitidas ao vivo sinalizando uma participação
online serão devidamente indicadas. 

15:15h - 17:30h - Transmissão simultânea
Horário de Brasília: 11:15h - 13:30h 
Fórum 2: Produção alimentar ecologicamente
adaptada e socialmente justa
CONFERENCISTA: JOCÉLIO OLIVEIRA, FETASE
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO
DE SERGIPE

MARLENO SOUZA SANTOS, COOPERIN
COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 

TAINÁ MARAJOARA, INSTITUTO IACITATÁ
CHEF DE COZINHA, ATIVISTA INDÍGENA/FEMINISTA 

ADERVAL COSTA FILHO, UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
MODERAÇÃO: CHRISTLICHE INITIATIVE ROMERO, HEINRICH-BÖLL-
STIFTUNG  

12:30h - 14:00h Almoço e Intervalo

19:30h  -  21:45h - Transmissão simultânea
Horário de Brasília: 15:30h - 17:45h   
Saudação de boas-vindas e abertura
Brasil atual - Desdobramentos políticos 
Situação geral - Direito ao trabalho - Direito à alimentação -
Perspectivas

LEONARDO SAKAMOTO, REPÓRTER BRASIL,
FAUSTO AUGUSTO JUNIOR, DIEESE
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS

VALERIA BURITY, FIAN BRASIL
MODERAÇÃO: FIAN INTERNATIONAL

22:00h Cervejinha e vinho
Oportunidade de intercâmbio e expansão de
contatos sociais entre os participantes

14:00h - 15:00h - Transmissão simultânea
Horário de Brasília: 10:00h - 11:00h
Fórum 1: A pandemia de covid-19 e o sistema de
saúde do SUS (Sala grande) 
CONFERENCISTA: VALDEVIR BOTH, CEAP
CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORAMENTO POPULAR
MODERAÇÃO: MISEREOR

19:00h - 20:30h - Transmissão simultânea
Horário de Brasília: 15:00h - 16:30h
Fórum 3: Comércio de produtos agrícolas: Entre
EFTA/Mercosul e conceitos alternativos

17:00h Inscrição na recepção local 
18:00h Jantar

09:30h - 12:30h “Oficina de oportunidades” para
reuniões auto-organizadas (Presencial/Sala grande)

11:00h - 12:30h  Grupo de trabalho: O conceito
de identidade coletiva no Brasil 
(Presencial/Sala de seminário/português)
CONFERENCISTA: Aderval Costa Filho  
UFMG, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
MODERAÇÃO: Dieter Gawora, UNIVERSIDADE DE KASSEL

15 minutos de Intervalo 

Mesa Redonda Brasil 2021
Programação da

conferência híbrida

Domingo - 28 de Novembro 2021

CONFERENCISTA: Neneide Lima, Rede Xique Xique 
REDE DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

MARIA ALAIDES ALVES DE SOUSA, MIQCB
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO INTERESTADUAL DAS
QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU

TATIANA OLIVEIRA, INESC
MODERAÇÃO: ASW, HEKS

17:30 - 19:00h  Jantar e Intervalo

15:15h - 16:45h Grupo de trabalho
(Sala de seminário/português)                     
Violência com armas de fogo, comércio de armas e
direitos humanos, violência com armas de fogo e
racismo estrutural, situação geral da violência
durante a pandemia
CONFERENCISTA: EDUARDO MACHADO, CIPO (online)
MODERAÇÃO: TERRE DES HOMMES Alemanha e Suíça

Em seguida: Festa Brasileira  (bar) com música e
bebidas

https://www.facebook.com/cooplanPlanaltodaSerra/posts
https://www.facebook.com/cooplanPlanaltodaSerra/posts
https://www.facebook.com/cooplanPlanaltodaSerra/posts
https://ufmg.br/
https://ufmg.br/
https://www.mci-group.com/-/media/files/case-studies/pt-br/hybrid-conference-reaches-4000-viewers3--ptbr.ashx?la=pt-br&hash=B56FEE39A69D70E7F9301962E61E6BD6CDB62242


Os membros dos movimentos sociais
distribuíram pacotes alimentares e artigos de
higiene aos mais necessitados, ou forneciam
ajuda prática de vizinhança. Estas são
abordagens bem-vindas - mas só com tais
iniciativas, as desvantagens estruturais
crescentes e a desigualdade contínua já não
podem ser combatidas. É necessária uma
mudança política rumo a uma justiça social mais
abrangente.

A conferência é bilíngue e será traduzida
simultaneamente. O regulamento de higiene do
centro de conferências deve ser respeitado. 
Inscrições até o dia 12.11.2021 e demais 
 informações acerca da política de
cancelamento através do site:
https://pretix.eu/kobra/rtb21/

Essa conferência é uma realização dos:

Brasil: Combate às desigualdades
sociais diante da pandemia 

Mesa Redonda Brasil 2021
Conferência híbrida

 de 26 a 28 de Novembro no 
Mosteiro de Höchst, em

Odenwald
Kirchberg 3, 64739 Höchst im Odenwald

 

 

www.kooperation-brasilien.org

Foto: apublica.org CC BY-ND 4.0 https://apublica.org/wp-content/uploads/2020/04/sob-governo-
bolsonaro-conflitos-no-campo-aumentam-e-assassinatos-de-indigenas-batem-recorde.jpg

Os protestos pela destituição do (des)governo
Bolsonaro - pelo o genocídio e má gestão
durante a crise da Covid-19 - não cessam. Ao
contrário, eles estão a ganhar apoio a nível
mundial, porém os blocos arcaicos de poder no
Brasil têm resistido até agora ferrenhamente.
Supostamente as eleições não se realizarão
antes de 2022. Já existem evidentes sinais de
que Bolsonaro quer permanecer no poder
custe o que custar. 

Após quase dois anos de pandemia e mais de
550.000 mortes devido à crise do covid-19, a
desigualdade no Brasil aumentou
dramaticamente. A fome, a pobreza e a falta de
perspectivas voltaram à vida quotidiana de
muitos brasileiros. A violência, o racismo e o
desmantelamento da democracia fazem parte
da experiência quotidiana de muitos. Nesse
contexto é nítido a falta de uma visão
governamental positiva e coerente para o
futuro das gerações mais jovens.

Com o advento da pandemia de Covid-19 os
movimentos sociais e a resistência contra
Bolsonaro não puderam estar publicamente e
altivamente presentes na sociedade brasileira.
As campanhas tiveram de ser transferidas para
internet, assim como o intercâmbio para com a
solidariedade internacional. Apesar de tudo isto,
a sociedade civil brasileira desenvolveu ideias
criativas baseadas na solidariedade: Os
pequenos produtores, por exemplo,
procuraram e estabeleceram novos canais de
comercialização, parcialmente digitais, para uma
alimentação saudável. 

Brasil: Combate às desigualdades
sociais diante da pandemia 

https://www.mci-group.com/-/media/files/case-studies/pt-br/hybrid-conference-reaches-4000-viewers3--ptbr.ashx?la=pt-br&hash=B56FEE39A69D70E7F9301962E61E6BD6CDB62242

